Basisschool Samen Onderweg over het
Doordacht Passend Lesmodel:

‘De kinderen zijn
gemotiveerder
en leren beter’
Tekst Ronald Buitelaar

Basisschool Samen Onderweg in Gorinchem bouwt met het Doordacht
Passend Lesmodel van de CED-Groep verder aan een professionele cultuur,
een gemeenschappelijke taal en doorgaande lijnen. Leraren zijn enthousiast.
Zij krijgen meer vat op hun eigen handelen en het leren van hun leerlingen.
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Meer weten?
Rianda Heinz
r.heinz@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/dpl
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